
 

Офіційні умови проведення акції  

Весняна акція! «День безкоштовних розваг». 
 

1. Організатор, територія та строки (тривалість) проведення Акції  

1.1. Організатором та / або Виконавцем Акції «ВЕСНЯНА АКЦІЯ! «ДЕНЬ БЕЗКОШТОВНИХ РОЗВАГ». 

є Товариство з обмеженою відповідальністю« Універсальний дата центр », 04080, Київ вул. 

Нижньоюрківська, д. 45а, Ідентифікаційний код юридичної особи 35962030 за підтримки партнерів: 

Мережі сімейних розважальних комплексів «Ігроленд» .г.Київ  

1.2. Організатор та / або Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх 

осіб.  

1.3. Акція проводиться на території м Київ (Україна), (далі - Територія Акції) протягом усього строку 

проведення Акції.  

1.4. Акція триватиме з 00 годин 00 хвилин 09 квітня 2015 по 23 годин 59 хвилин 30 квітня 2015 

включно за київським часом (далі - «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» або «Період 

проведення Акції»).  

2. Учасники Акції  

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які фізичні особи, які проживають на території України, 

іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних 

підставах (далі - «Учасники Акції»). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних 

осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.  

2.2. Фізичні особи, які не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники 

Організатора та Виконавця Акції і будь - яких інших компаній, що беруть участь у підготовці та 

проведенні Акції, їхні родичі першого ступеня споріднення.  

3. Умови проведення Акції  

3.1.Для того щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п.2. цих Умов, необхідно 

в Період Акції виконати сукупність наступних умов:  

(а) внесення грошових коштів в строк проведення Акції на Особовий рахунок авансового платежу за 

послуги комунального Дитячого садка в м Київ, виключно через офіційний сайт Виконавця iPay.ua 

(www.ipay.ua)  

(б) після успішної оплати, через сервіс онлайн платежів iPay.ua (www.ipay.ua) за послуги комунального 

Дитячого садка в м Київ у період дії Акції, необхідно роздрукувати електронну квитанцію, яку згодом 

пред'явити в мережі розважальних комплексів «Ігроленд» для обміну на «БЕЗКОШТОВНИЙ ДЕНЬ 

УЛЮБЛЕНОЇ РОЗВАГИ».  

3.2.Фонд Подарунків Акції.  

Під «БЕЗКОШТОВНИЙ ДЕНЬ УЛЮБЛЕНОЇ РОЗВАГИ» в мережі сімейних розважальних комплексів 

«Ігроленд» мається на увазі розваги на атракціоні Лабіринт або Дитячий майданчик протягом одного 

дня за тарифом «Безлімітний» Надана квитанція є одноразовою і діє для однієї дитини, квитанції 

можна скористатися на території ТРЦ Караван або ТРЦ Sky Mall з 09.04 до 12.05.2015р. При 

користуванні атракціоном для дітей у віці до 5 років обов'язково супровід дорослого. Вхід для 

дорослого безкоштовний.  

(а) Обміняти квитанцію на послугу «БЕЗКОШТОВНИЙ ДЕНЬ УЛЮБЛЕННОЇ РОЗВАГИ в мережі 

розважальних комплексів «Ігроленд» (згідно з тарифом «Безлімітний лабіринт») можна протягом 34 

(тридцяти чотирьох ) календарних днів (з 09.04.2015 по 12.05.2015) починаючи з першого дня Акції. 

(б) Обмін проводитися тільки на території мережі розважальних комплексів «Ігроленд» за наявності у 

Учасника роздрукованої електронної квитанції про оплату за послуги комунального Дитячого садка в 

м.Києві в період дії Акції, через офіційний сайт Виконавця iPay.ua (www.ipay.ua).  

Адреси в мережі розважальних комплексів «Ігроленд в м.Київ, на території яких, діє Акція: -

Україна, Г. Киев, ТРЦ "Караван", вул. Лугова, 12, Графік роботи: щодня з 10:00 до 22:00 -Україна, Г. 

Киев, ТРЦ "Sky Mall", пр-т Генерала Ватутіна, 2-Т. Графік роботи: щодня з 10:00 до 22:00  

3.3. Організатор має право збільшити фонд Подарунків Акції. Таке збільшення здійснюється 

відповідно до чинного законодавства.  

3.4. Подарунки Акції, передбачені п.  

3.5. Правил, у грошовому еквіваленті не видаються і обміну або поверненню не підлягають.  

3.6. Організатор має право на свій розсуд змінювати умови Акції та терміни її проведення.  

 

 



 

4. Інші положення  

4.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з Правилами 

проведення Акції і свою повну згоду з ними. Порушення Учасником Акції умов Акції, чинного 

законодавства або відмова Учасника від належного виконання умов Акції вважається відмовою 

Учасника від участі в Акції.  

4.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує надання Організатором дозволу на 

збір, зберігання, використання, обробку і поширення його персональних даних (прізвище, ім'я, по 

батькові, номер контактного телефону, адресу електронної пошти), які можуть бути розголошені в 

маркетингових / рекламних цілях у разі дотримання всіх Умов Акції відповідно до п. 3.2 цих Умов.  

4.3. У разі неоднозначного трактування офіційних умов програми проведення Акції або питань, не 

врегульованих даними умовами, остаточне рішення приймається Організатором з урахуванням вимог 

чинного законодавства.  

4.4. Організатор має право продовжити термін проведення Акції. 4.5. Організатор має право 

завершити або призупинити дію Акції в будь-який час в силу обставин. Інформування Учасників Акції 

про Умови Акції відбувається шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному Інтернет - 

сайті www.ipay.ua Служба підтримки iPay.ua - тел. 044 502-50-76, help@ipay.ua. 


